Erfaringsrapport: Utvekslingsopphold på INSA i Toulouse.
Til vanlig studerer jeg Vann- og miljøteknikk på
NMBU, høstsemesteret i tredjeklasse (2016)
ønsket jeg imidlertid å utfordre det gamle kjente
med et utvekslings/utviklingsopphold i utlandet.
Jeg valgte INSA i Toulouse, som er en anerkjent
ingeniørskole i Frankrike med ca. 2200 studenter.
I Frankrike sier man: «Paris pour voir, Lyon pour
avoir, Bordeaux pour dispendre
et Toulouse pour apprendre». For de som ikke
husker så mye av franskundervisningen på
videregående, kan jeg røpe at sitatet omtaler
Toulouse som byen man drar til for å lære. Med
et meget sterkt utdannings- og forskningsmiljø,
flere store høyteknologiske industrigiganter og
over 110 000 studenter, er det lett å forstå
bakgrunnen for utsagnet. Byen har også blitt
kåret til ”beste sted å studere” i Frankrike, med
andre ord et Eldorado for meg og studenter fra
verden over.
Utover å være et topp sted for å studere, er
Toulouse en vakker og levende by med gamle ærverdige byhus, sjarmerende trange gater, mye god
mat og vin, og et ungt og yrende uteliv.
Praktisk
INSA er behjelpelig med å finne bolig om man er fornøyd med å bo i en av studentblokkene på
campus. Dette er lettvint og trygt når man ikke er så godt kjent med franske utleieregler.
OBS: man må være forberedt på å fylle ut dokumenter!
Franske utleiere krever vanligvis en slags økonomisk garanti fra leietaker. Jeg fant det lettest å bruke
en slags offentlig ordning for studenter «La Clé (caution locative étudiante)», noe jeg ordnet etter
ankomst i Frankrike. Videre kan det være lurt å søke om «Caf», som gir studenter i Frankrike
økonomisk støtte ved leie av studentbolig.

På skolen er det et veldig bra lunsjtilbud, med overkommelige priser sett med norske studenters
øyne. Dette gjelder mat generelt. Toulouse har en billig og bra metro, og et bysykkeltilbud som det
virkelig er verdt å sette seg inn i.
Faglig
Språkkurs: Skolen holder to ulike språkkurs rett før semesterstart. Sørg for å delta på det som
oppfyller lånekassens krav for utbetaling av språkstipend.
Timeplanen og skolehverdagen på INSA er lagt opp slik at man helst skal hoppe inn i en klasse, og
følge klassens program (videregående-style). Skolen er behjelpelige med å få deg inn på de fagene du
måtte ønske, men vær forberedt på at det kan bli vanskelig å få det til å gå opp. Derfor kan det være
lurt å begynne å planlegge et utvekslingsopphold ved INSA god tid i forveien (om man har
ambisjonene klare er det ikke for tidlig å begynne planleggingen på andreåret).
Et fag består som regel av arbeidstimer, forelesninger og lab-øvelser (fransk er hovedspråket).
Pensum deles ut gratis, og er som oftest små blekker på fransk, uten eksempler. Derfor er
arbeidstimene med oppgavegjennomgang helt avgjørende å gå på dersom man ønsker å henge med.
Et fag har ofte mange små tester igjennom hele semesteret, der alle teller, men det er særlig en litt
større prøve på slutten som ofte avgjør om man består i faget. Generelt kan skolehverdagen ved
INSA minne litt om den på videregående. Nivået og konsentrasjonen hos studentene er imidlertid av
en helt annen art.
Vær forberedt på lange dager og mye jobbing. Det franske skolesystemet er uvant og min erfaring er
at de jevnt over gjør ting på en veldig annerledes måte enn på NMBU. Heldigvis er dette kun gode
grunner til å dra på utveksling.
Sosialt
For noen kan det kanskje høres skummelt ut å reise alene til et fremmed land. Alenefølelsen rekker
imidlertid ikke å slå rot; studentforeningen for utvekslingsstudenter («Bee», Amicale) tilrettelegger
for at man raskt blir kjent med andre utvekslingsstudenter fra hele verden. I tillegg opplevde jeg de
franske studentene i klassen min som svært
inkluderende, hyggelige og hjelpsomme. På INSA

vil man også møte på en utrolig kul, og sterkt sammensveiset, norsk gjeng som gjennomfører
NORGINSA- programmet.
Toulouse har, som så vidt nevnt innledningsvis, et rikt (og heftig) kultur- og naturtilbud. Jeg kan blant
annet nevne byens mat-markeder som gir en ypperlig mulighet til å bli kjent med alt hva det franske
kjøkkenet har å by på. Kulinarisk høy-kultur! For en ”balade digestive” er Pyreneene ikke mer enn
halvannen times kjøretur fra byen.
Jeg vil helt klart oppfordre andre studenter til å utveksle til INSA i Toulouse.
Kontakt meg gjerne dersom du har spørsmål om INSA Toulouse: simon.rummelhoff@gmail.com

